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Praeses dixit 
Allerliefste leden en mensen met een hartslag, 

Het eerste deel van het academiejaar 2018-2019 zit er bijna op, net 

zoals het eerste deel van ons gezegende 10e levensjaar. Maar zoals 

dat meestal is met een eerste deel volgt er een tweede deel. Ik wil 

al graag iedereen bedanken die de afgelopen maanden samen met 

ons er mee een feest van heeft gemaakt. We hebben ons benen 

eraf gedanst, onze buikspieren strakker gezet van het lachen en 

onze hersenen gevoed met allerlei interessante materie (nee, ik 

bedoel geen alcohol). Kortom, we hebben er hartstikke van genoten 

en we hopen jullie ook! 

Zo was er voor het eerst in de geschiedenis van Socio Economica 

een TD die we volledig zelf organiseerden. Het blond studentennat 

en Kasteel Rouge floreerde prachtig in jullie handen. We hebben 

Club Lima letterlijk laten daveren, waarop we heel trots zijn. Maar 

niet alleen onze eigen TD was een feest, ook op onze cantus konden 

we weer een volle Aalmoezenier bewonderen. Met vele eerstejaars 

die samen met gevorderde cantusgangers de zang leidden. Er waren 

ook iets rustigere activiteiten afgelopen semester, zoals onze 

dessertenavond, waar menig zoetebekje zijn hartje kon ophalen aan 

al het lekkers. Verder heb je onze (gratis) bijles wiskunde in Zomaar 

Een Dak, die geniet dit jaar van veel aandacht, een grote shout-out 

naar #MARTAR die elke week het beste van zichzelf geven. 

Ook volgend semester na de slopende examens staan wij er terug 

met plezier en vertier. We hopen je dan weer te zien op onze pubs, 

cantus en vele andere varia activiteiten! Geniet nog van de rest dat 

in dit boekje te lezen valt en enorm veel succes met jullie examens! 

Dikke zoen van je kapoen, 

Robin xoxo 





Sport 

Onze superleuke sportende Socio-Economicanen doen het tot nu 

toe zeker niet slecht! Tijdens de veldvoetbal knokken we elke match 

met veel enthousiasme voor enkele punten (helaas hebben we die 

voorlopig nog niet gekregen, oeps!). Ons verlies tegen PSW met 1-0 

was zeer jammer. Maar als ploeg groeien we elke match, en dat is 

zeker ook te danken aan onze mega-enthousiaste supporters!  

In het zaalvoetbal daarentegen doen we het uitstekend! Na 4 

gewonnen matchen op de 5 gespeelde matchen staan we dan ook 

verdiend op een tweede plaats. Met zotte eindstanden als 13-1 

hebben we het boeltje hier zeker wel onder controle!  

In elk geval zullen we altijd gemotiveerd blijven, want plezier staat 

bij ons op één!  Als je graag zelf wil meedoen of als je je 

enthousiaste zelf wil komen zijn langs de zijlijn: iedereen is meer 

dan welkom 😊  

 

  



Feest 

Dag liefste Socio Economicanen, met dit tekstje willen wij graag nog eens 
terugblikken op de fantastische pub's en TD’s van het eerste semester!  

De eerste pub was de 'Back to School pub'. Het semester was nog in de 
beginfase dus het motto 'go hard or go home' was van toepassing die 
avond! Jullie waren in grote getallen aanwezig en hebben tientallen liters 
alcohol naar binnen gewerkt. Kenmerkend aan deze pub was het brakke 
radje waar jullie je geluk op de proef konden stellen. Het radje heeft niet 
heel de avond overleefd, maar het was wel een fijn extraatje! De eerste 
pub betekende ook de eerste sticker onder de categorie feest op jullie 
spaarkaart! Ondertussen hebben enkelen onder jullie al van een gratis 

cocktail kunnen genieten omdat jullie zo'n party animals zijn 😃 
De tweede pub was de 'gekke sokken pub' en heel veel uitleg moet daarbij 
niet gegeven worden. Jullie waren massaal aanwezig met sokken in alle 
kleuren, vormen en maten! Hierbij willen wij jullie bedanken voor jullie 
enthousiasme rondom het thema! Deze pub lag wat later in het semester, 
dit veranderde echter niets aan jullie moto, integendeel! De cocktails 
waren rond 1u uitverkocht, maar dit wou niet zeggen dat het feest gedaan 
was! Tot in de late uurtjes werd er doorgegaan en er zijn wel enkele 

mensen met een kater opgestaan the day after 😉 
 
Ook kregen wij de eer om ons tienjarig bestaan in de kijker te zetten en 
samen met jullie te vieren op onze Lustrum TD. Een project dat voor ons 
begon als iets klein, en dan verder groeide alsof het ons klein baby’tje was: 
met veel liefde hebben we er al onze tijd en energie in gestoken. De avond 
was een gigantisch succes. Er werd heerlijk gedanst tot in de vroege 
uurtjes terwijl het bier en de kasteeltjes rijkelijk vloeiden, en de SE-shotjes 
zorgden ervoor dat het een nacht werd om nooit meer te vergeten (of net 

wel? 😃). Ook de vele anciens aanwezig gooiden nog eens een keertje de 
beentjes los en dronken nog eens stevig door. Vraag het aan eender wie 
aanwezig was: het was zonder twijfel hét feestje van het jaar, en iedereen 
kijkt stiekem al een beetje uit naar een volgende Lustrum TD. 

Ook volgend semester zorgen wij graag opnieuw voor jullie wekelijkse 
kater, hihi! Veel knuffels, kusjes en lekjes van jullie feestjes Lore en Siel xxx 



 

 

 



Ledenweekend 

Net zoals onze andere activiteiten dit jaar, had het ledenweekend 
ook een gouden randje, het was namelijk een all-in drank(&food) 
weekend! Voor sommigen een reden om zich eens helemaal te 
laten gaan dit weekend. Toen we vrijdagavond toekwamen, roken 
we meteen de geur van overheerlijke spaghetti en schoven we met 
plezier onze voetjes onder tafel. Later op de avond deden we een 
speeddate om elkaar te leren kennen, en voor de liefhebbers volgde 
er nog een bierpong tornooi.  

Op zaterdag voormiddag konden we onze creatieve geest de vrije 
loop laten, want iedereen kon zijn eigen T-shirt ontwerpen en 
beschilderen met textielverf! Dat viel bij iedereen in de smaak en 
leverde mooie resultaten op. Na ons buikje rond gegeten te hebben 
met hotdogs, volgde in de namiddag natuurlijk onze beroemde 
jeneverhonkbal! De jenever vloeide rijkelijk en er werd goed 
gelopen en vooral plezier gemaakt. Nadien volgde opnieuw een 
stevig avondmaal, stoemp met worst. Dat was nodig want voor het 
eerst hebben we ’s avonds nog gecantust na de jeneverhonkbal, al 
viel dat voor sommigen niet mee ;)  Maar dat iedereen het naar zijn 
zin had was duidelijk, want na de cantus werd er nog gedanst en 
gefeest tot in de vroege uurtjes!  

Op zondag ochtend werden we gewekt met de geur van spek en ei, 
en met een stevig ontbijtje konden we de dag weer goed beginnen. 
Helaas was het dan al weer tijd om te vertrekken, na het opruimen 
keerden we met de bus terug richting ons geliefde Antwerpen. Het 
was alweer een heel geslaagd weekend waar er veel gelachen, 
gedanst, gegeten, gedronken en gefeest is, en kijken al uit naar 
volgend jaar!  



 

  





Cultuur 

Even terugblikken naar 8 oktober, een schitterende en mooie dag in 
het begin van het academiejaar waar we met een leuke groep de 
geheimen van onze mooie Stad ontdekten. Samen met jullie (onze 
mega-fantastische leden) gingen we op stap, niet wetende dat het 
een stevige wandeling ging worden van zo’n 2 uur vertrok iedereen 
vol enthousiasme op de Ossenmarkt. We ontdekten plekjes zoals 
het Rubenshuis, Bourlaschouwburg, en voor de echte nieuwelingen 
onder ons den Aalmoezenier! Natuurlijk kon Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal niet ontbreken, maar ook de Grote Markt en het 
Steen stonden op de planning.  Iedereen had wel een hongertje na 
het wandelen (duhu!) en daarom hebben we onze leden 
getrakteerd op frietjes! De avond sloten we mooi af met een 
gezellige spelletjesavond.  

Het Stad heeft nu al iets minder geheimen voor jullie (ja, jij daar, 
ons trouw lid dat mee op wandeling is geweest, de rest... SHAME 
ON YOU) en dat was natuurlijk de bedoeling van deze activiteit. Het 
leuke aan het nuttige koppelen is zeker gelukt, na deze dag weet 
iedereen waar de eyecatchers van onze Stad liggen. En weet 
iedereen dat een wandeling van den Aalmoezenier naar de 
Stadscampus toch verder is dan gedacht, zeker zo rond 
middernacht… 

SE goes stad en spel was een primeur. Zonder richtlijnen een leuke 
cultuuractiviteit in elkaar steken was een uitdaging, maar eentje die 
mij (jullie cultuurtje, hey) enorm veel voldoening heeft gegeven. 
Daarom wil ik iedereen ook via deze weg enorm bedanken voor het 
enthousiasme en de leuke sfeer.  

Cultuur out  

Xxx  



Studeren met #MARTAR 

1. Pauzes nemen zijn essentieel tijdens een blokdag. Plan voor 
jezelf in wanneer je een pauze gaat nemen en probeer tijdens je 
pauze even alles los te laten en goed te ontspannen. Zorg er wel 
voor dat je pauze niet uitloopt totdat je die hele aflevering op 
Netflix hebt gezien…   

2. Water, water, water! Er is niks belangrijker dan water drinken, 
en zeker tijdens de blok. Ze zorgen voor een goede hydratatie 
van je lichaam, zodat je hersenen zeker voldoende vloeistof 
krijgen. En ook niet onbelangrijk: ze helpen tegen stresspuistjes. 

3. Genoeg slaap klinkt als een echt cliché, maar het is een cliché 
dat volledig waar is! Je concentratie zal veel groter zijn als je 
uitgerust aan de dag kan beginnen. Nachtje door leren is heel 
zeker een no go, want dan ben je de dag van het examen 
doodop. Probeer je zeker aan het minimum van 8 uur te slapen 
te houden.   

4. Studeer op verschillende locaties. Maak het interessant voor 
jezelf en studeer niet steeds op kot of thuis. Ga bijvoorbeeld 
eens naar de bib, of nog leuker: maak gebruik van de zotte 
studeerlocaties van Gate15 via Study360! 

5. Na het afleggen van een examen, mag je jezelf eens goed 
belonen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld te gaan sporten, 
shoppen, afspreken met vrienden, een film kijken of doe 
gewoon een dagje helemaal niets, zodat je de dag nadien weer 
met goede moed kan beginnen!   

6. Samen studeren is zo veel leuker dan alleen. Zo geef je elkaar 
motivatie (als je goed aan het werken bent toch :p) en kan je 
supergezellige pauzes nemen. 

 



7. Gezond eten is ook een grote must. Ga voor een stuk fruit i.p.v. 
een koek als tussendoortje, zodat je zeker genoeg vitaminen 
binnenkrijgt. Wist je trouwens dat vis een stimulatie geeft aan je 
hersenen en er dus voor zorgt dat je beter kan studeren? You’re 
welcome! 

8. Herhalen doet onthouden! Dit is dé boodschap tijdens de 
examens. 

 

Ont-SE-panning 

 



Dessertenavond 

Op 12 november konden we weer genieten van één van de 

favoriete activiteiten van onze leden die ieder jaar super snel volzet 

is, de dessertenavond! Ook dit jaar was dat het geval, de 2 shiften 

waren in een mum van tijd volzet en degenen die afwezig waren 

hadden ongelijk, want het was smullen van al dat lekkers tot ieder 

zijn buik bijna ontplofte en sommigen zelfs de knoop van hun broek  

moesten openzetten ;)  Brownies, tiramisu, cake, wafeltjes, 

chocomousse, taart, … Alles viel zo te zien in de smaak want jullie 

hebben flink wat dessertjes naar binnen gespeeld! Voor één keer 

was op de lijn letten een echte no go, want dan was je bij ons niet 

aan het juiste adres. De fruitsla maakte het nog een beetje gezond, 

maar voor de rest waren er toch een aantal caloriebommen bij. 

Maar het enige wat telde die avond waren de verrukkelijke 

dessertjes en het genieten van elkaars gezelschap, kortom een 

gezellige avond met Socio Economica! Voor degenen die fan zijn van 

eet-activiteiten, kan ik al verklappen dat we volgend semester nog 

een activiteit met eten in petto hebben, deze keer zijn het geen 

desserts maar frietjes en stoofvlees/ kaaskroketten! Houd dus goed 

onze facebook pagina in de gaten als je dit niet wil missen ;)  

 



We willen alle Socio Economica leden 

en sympathisanten bedanken voor 

het fantastische 1e semester van ons 

10-jarig bestaan!  

 

We wensen jullie heel veel succes 

met de examens en kijken al uit naar 

het 2e semester met nog veel meer 

leuke SE activiteiten! 



 


